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31 maart: feestelijke opening met
Jan Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad.

Schrijversresidentie:  
Jolan Bollen  
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Kontakt

Beste lezer,

Lente! 

Wij voelen het kriebelen en hebben 
last van knaldrang na een weeral 
moeilijke winter. Het programma van 
Kontakt is gelukkig rijkelijk gevuld met 
vakantiestages voor kinderen (Circus 
zonder handen in de tweede week van 
de Paasvakantie), expo’s, Café Open, 
sportactiviteiten, kunstwandelingen 
en allerhande cursussen. En weet je 
dat je overdag in onze zonnige nieuw 
ingerichte bar kan komen werken? Wifi, 
zicht op groen en een inspirerende 
omgeving…de ideale coworking plek!

Kontakt zet om de twee weken de 
deuren van de bar open en trakteert 
het publiek op een (gratis) concert, 
een performance, een stand-up 
comedian of lezing. Onze Café Open 
is intimistisch, gezellig, laagdrempelig, 
amicaal en gratis. We presenteren jullie 
Bonnie & Clyde op 3 maart: zwoel 
als Serge en Jane, mysterieus als Koen 
en Riet presenteren ze in maart hun 

nieuwe nummers. Op 17 maart komt 
Riano Delrue, deze jonge heden-
daagse troubadour met zijn verhalen-
de muziek en nostalgische melodieën 
weet steeds zijn publiek te beroeren, 
van bruine kroegen tot theater- en 
concertzalen.

Op 31 maart wijden we onze nieuwe 
bar in met Jan Ducheyne/Noodza-
kelijk Kwaad. Een ongeziene combi-
natie van drie regelrechte rasmuzikan-
ten en Ducheyne die zijn poëzie op 
hun muziek legt, erdoorheen draait, er 
laat in binnendringen... De muzikanten 
zijn Teuk Henri (gitaar), Frank P. (drums) 
en Jef Mercelis (Electronica : Korg-Farfisa).

Meer fors geweld uit Brussel op 21 
april met S.K.B.: klaar met het zittende 
publiek, klaar voor wervelend woelige 
dansvloeren brengt S.K.B. met veel 
knal, lal-en braldrang’ een mix van 
Nederlandstalige hiphop, kleinkunst, 
funky dingen en punk.

We schrijven ons in 2022 ook in voor 
grotere projecten zoals “100 jaar tuin-
wijken” van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met een artistiek co-creatie-
traject in de wijken Zwarte Dennen en 
Mooi-Bos. Wordt vervolgd!

We vieren het einde van de examens 
en het begin van de zomer met een 
festival in de tuin van Kontakt. Daar 
hoort u zeker nog van.

Maar genoeg over ons,  hoe gaat het 
jou? Daar zijn we naar benieuwd. 
Heb je voorstellen voor activiteiten in 
Kontakt? Organiseer je graag zelf een 
lezing, workshop of expo? Of ben je op 
zoek naar een zaal voor een verga-
dering of feest? Laat van je horen via 
kontakt@vgc.be

Warme groeten
Team Kontakt

Terugblik Lieve Jan,

Herinneringen zijn zo kostbaar.  
We willen liefst dat ze voelbaar 
in ons leven blijven...zo ben jij 
ook nog altijd een beetje bij ons. 
Wanneer we de trap nemen, lopen 
jouw kopvoetertjes mee op het-
zelfde ritme. Het is fijn om je nog 
elke dag even tegen te komen.

Jan Dufour 
°10-12-1982  - †28-03-2017

Samenkomen en warmte zoeken!  
Een bijzondere nieuwjaarsreceptie +  
expo ‘SPW 1900-1960 in 24 schilderijen’  
(nog te bezoeken tot 16/2). 
Modellen op de cover: collega's Djiba en Esther.

De cursus ‘Beeldverhalen maken’  
nam een vliegende start. Elke deelnemer 
werkt aan zijn/haar persoonlijk  
verhaal.
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Activiteiten

Kinderen en jongeren
SNeL 

 

Heb je  kinderen tussen 7 en 9 jaar en 
hebben ze extra ondersteuning nodig 
op vlak van de Nederlandse taal? Onze 
creatieve taalworkshops helpen kin-
deren om Nederlands te oefenen, hun 
woordenschat uit te breiden en om te 
groeien in zelfvertrouwen.

Info: bredeschool@woluwe1150.be of  02 773 07 65 
Prijs: € 2/les
Tijdstip: 14.30 tot 16.30 u
Leeftijd: 7-9 jaar
Plaats: GC Kontakt 

Paasstage 
Wat een cirk!
MAANDAG - VRIJDAG 

11- 15/4 
Maak de acrobaat in je wakker! Je leert 
jongleren, tijgers temmen en verrassen-
de kunstjes opvoeren. Het wordt een 
hele week vol oefen- en speelpret.

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 75; € 65 2de kind van hetzelfde gezin.  
€ 19 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 9 tot 16 u (opvang vanaf 8.30 en tot 17.00 u)
Leeftijd: 8 -12 jaar
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. Circus Zonder Handen

Paaseitjes zoeken 
Wie zoekt die vindt!  
Kom maar af met je speur-
neus en zoek mee tot het 

allerlaatste eitje gevonden is. (Aanslui-
tend aan de paasstage)

Info: GC Kontakt
Prijs: gratis
Tijdstip: 16 u
Organisatie: GC Kontakt

Buitenspeeldag
In samenwerking 
met de Brede School 
Sint-Pieters-Woluwe, or-

ganiseert GC Kontakt een avontuurlijke 
Buitenspeeldag. Kom genieten van een 
deathride, boksles, speleobox en een 
klim- & bouldermuur. Durf jij je stoerste 
kant laten zien?

WOENSDAG  

9/2 tot 29/6

Info: GC kontakt; inschrijven niet nodig
Prijs: gratis
Tijdstip: 13.30 tot 17.00 u
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. Brede School SPW

Ontmoeting
Café Open
DONDERDAG  

3, 17, 31/3 en 21/4
Bonnie & Clyde, Rianto Delrue, Jan 
 Ducheyne & Noodzakelijk Kwaad en Ke-
vin Bellemans staan de komende weken 
op onze agenda, ook op de jouwe? Laat 
je verrassen en meevoeren.  
Keur meteen onze vernieuwde bar, ze 
heeft een fenomenale facelift gekregen. 

Info: GC Kontakt
Prijs: Gratis 
Tijdstip: 18 tot 23 u, concert om 20 u

Feestelijke opening van 
onze vernieuwde bar 

DONDERDAG

31/3
We hebben een muzikale traktatie 
gereserveerd, kom genieten van al het 
andere lekkers.  Jan Ducheyne heeft al 
meer dan twintig jaar podiumervaring 
in binnen- en buitenland. Een rasechte 
dichter. Toen men hem onlangs voor de 
zoveelste keer vroeg of het 'een beetje 

slam' is, wat hij doet met die muzi-
kanten... heeft hij beslist om vanaf nu 
te antwoorden dat Jan Ducheyne & 
Noodzakelijk Kwaad Avant Garde is.
Bovendien is dat eigenlijk effectief wat 
deze formatie is. Een ongeziene combi-
natie van drie regelrechte rasmuzikan-
ten en Ducheyne die zijn poëzie op hun 
muziek legt, erdoorheen draait, er laat 
in binnendringen... De muzikanten zijn 
Teuk Henri (gitaar), Frank P. (drums) en 
Jef Mercelis (Electronica : Korg-Farfisa). 
Wat hebt ge nog meer nodig om de 
haardstede te verlaten en af te zakken 
naar ons café?

Info : GC Kontakt
Prijs: gratis
Tijdstip: 18 tot 23 u; concert om 20 u

Samen Zingen
2-WEKELIJKS OP DINSDAG

8, 22/3 
5, 19/4
Samen zingen heeft een wonderbaar-
lijke uitwerking op mensen. Je wordt er 
vrolijk en energiek van.  Kom jij het ook 
eens uitproberen? 

Info & inschrijven: paul.deweerdt@vgc.be
Prijs: gratis
Tijdstip: 14.00 tot 15.30 u
Plaats: GC Kontakt

 

 

VRIJDAG

15/4

WOENSDAG

20/4



4

Activiteiten

Erfgoed
Café Passé
2- WEKELIJKS OP DINSDAG

1, 15, 29/3
12, 26/4
De geschiedenis van SPW in kaart 
brengen is een hele klus. Heb jij ook 
interesse in het verleden van onze ge-
meente? Kom zeker eens kennismaken 
en neem een kijkje achter de schermen. 
Van harte welkom! Opgelet: de bijeen-
komsten gaan nu door in de namiddag 
op dinsdag.

Info: GC kontakt
Tijdstip: 14 -16 u
Plaats: GC Kontakt

Creatief

Naaiatelier
WEKELIJKS OP DINSDAG

1, 8, 15, 22, 29/3
5, 12, 19, 26/4
Ben je al ervaren of ontdek je het nog 
maar net? In dit atelier word je wegwijs 
gemaakt. Breng je eigen werkstuk mee. Je 
kan je naaimachine meebrengen, maar er 
is er wel altijd eentje beschikbaar.

Info & inschrijven: Monique Cammaerts,  
0495 31 58 95 - na 14 u
Prijs: € 5/les
Tijdstip: 13.30 tot 16.30 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t Koetshuis

Aquarelatelier 
WEKELIJKS OP DINSDAG

15, 22, 29/3
19, 26/4
Hou je ervan om samen met anderen 
te schilderen? In dit atelier werk je 
zelfstandig, maar voor raad en inspiratie 
kan je steeds terecht bij elkaar of de 
begeleider.

Info & inschrijven: GC kontakt
Prijs: € 4/keer
Tijdstip: 10 tot 12 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t Koetshuis

Vegetatieve decoraties

31/3 DONDERDAG
Op deze gezellige avonden maak je 
kennis met diverse bloemschiktech-
nieken. Je ontdekt de laatste trends en 
leert verantwoorde kleurencombinaties 
maken. Je gebruikt allerlei materialen en 
het eindresultaat is een uniek stuk naar 
jouw smaak.
 
Info & inschrijven: Martine Balis, martine.balis@
gmail.com, 0484 612 589
Tijdstip: 20 tot 22 u
Plaats: GC Kontakt

Sport en beweging
Mediatie
MAANDAG

7, 14, 21, 28/3
25/4
We verkennen verschillende meditatie-, 
ademhalings- en relaxatietechnieken 
en yogaposities. We baseren ons op 
oude meditatietechnieken waarmee we 
onze innerlijke en uiterlijke leefwereld 
verkennen.

Info & inschrijven: GC kontakt
Prijs: €120/20 lessen; € 36 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10 tot 11 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t Koetshuis

Yoga
WOENSDAG

9, 16, 23, 30/3
20, 27/4
Een lessenreeks waarbij je je algemene 
kracht, soepelheid en lichaamsbewust-
zijn vergroot.

Info & inschrijven: GC kontakt
Prijs: €140/20 lessen; € 42 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10.00 – 11.30 u
Leeftijd: volwassenen
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t Koetshuis

Conditiegym 55+
DONDERDAG

10, 17, 24, 31/3
21, 28/4
Je oefent alle spieren en gewrichten en 
onderhoudt je conditie. Je turnt volgens 
je eigen ritme en mogelijkheden. Doe jij 
ook mee?

Info & inschrijven: GC kontakt
Prijs: €20/kwartaal, € 5 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10 tot 11 u
Leeftijd: senioren
Organisatie: GC Kontakt i.s.m. LDC ‘t Koetshuis

Tango
Beginners/First years: 

WEKELIJKS OP DINSDAG

8, 15, 22, 29/3
19, 26/4
Argentijnse tango is één van de meest 
verfijnde dansen. Iedereen kan het 
leren en het is voor alle leeftijden.  
Kom jij ook deze passionele koppel-
dans ontdekken? 

Info en inschrijven: www.be-tango.com 
of 0498 39 29 3
Data & prijzen: www.be-tango.com
Tijdstip: 18 tot 22 u

Meer info:
www.be-tango.com/nl/ tangolessen/
danslessen-in-woluwe/



5

Culinair  
Marokkaans koken

11/3  VRIJDAG
Leila leert ons hoe we een 
echte couscous bereiden. 
Deze schotel is op basis van 
merguez, vlees en natuurlijk 
een heleboel groenten. Om duimen 
en vingers bij af te likken. En terwijl de 
couscous aan het garen is, wagen we 
ons aan heerlijke brewats (gebakjes uit 
filodeeg) met zalm en champignons. 
Een toppertje om thuis zelf te proberen.

Info & inschrijven: fretenverzet@gmail.com
Prijs: € 20
Tijdstip: 19.30 u
Plaats: GC kontakt
Organisatie: fret en Verzet i.s.m. GC Kontakt
Meebrengen: keukenmes, keukenhanddoek en 
schort, pen en papier

Kunst op zondag

Een klim op de berg  
der Kunsten

20/3  ZONDAG
Trek je wandelschoenen aan, waag de 
klim, geniet van de prachtige uitzich-
ten van de stad, kom op plekken waar 
je nog nooit bent geweest en ontdek 
samen met de gids hoe deze berg, ge-
legen tussen boven- en benedenstad 

evolueerde van politiek machtscen-
trum naar kunstenkwartier.

Info & inschrijven: GC Kontakt
Prijs: € 20, € 5 Paspartoe-kansentarief
Tijdstip: 10.30 u tot 12.00 u; afspraakplaats wordt 
meegedeeld na inschrijving
Leeftijd: volwassenen
Gids: Pascale Van den Storme
Organisatie: GC Kontakt

Zoniënmars/ 
Zoniënklanken

24/4  ZONDAG
Snuif cultuur en boslucht op  
in het Zoniënwoud 
Iets om naar uit te kijken deze 
lente: zondag 24 april is het weer 
 Zoniënmars – Zoniënklanken!  
Samen wandelen in het bos en on-
derweg cultuur beleven is al jarenlang 
het recept voor een gezellige zondag 
met familie en vrienden. Hou alvast 
de datum vrij. Meer nieuws over het 
programma en de inschrijvingen volgt 
binnenkort. Volg de Facebookpagina  

www.facebook.com/zonienmars-
klanken om op de hoogte te blijven 
of kijk op  www.zonienmarsklanken.be.  

De Zoniënmars zou niet mogelijk zijn 
zonder onze fantastische ploeg vrijwil-
ligers. Heb je zin om mee te werken dit 
jaar? Laat dan iets weten op kontakt@
vgc.be. De Zoniënmars is een organi-
satie van de vier gemeenschapscentra 
in Zuidoost-Brussel (Wabo, Kontakt, 
Den Dam en  Op-Weule) in samenwer-
king met de VGC Sportdienst en N22.
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Ter ondersteuning van jonge en gevestigde schrijvers, zette 
GC Kontakt een schrijversresidentie op. We willen schrijvers 
ondersteunen in hun eigen werk en de kans geven om aan nieuwe 
teksten in verbinding met de gemeente te schrijven. We leggen 
daarbij de link met projecten in huis zoals Hof van Orban en ook 
met onze partnerorganisaties zoals de Woluwse bib de Lettertuin. 
We zorgen voor kansen om het werk, bestaand en nieuw, in de 
kijker te zetten en te ‘verkopen’ aan het publiek van Kontakt.  
We lieten Jolan, onze eerste schrijver in residentie, in zijn pen 
kruipen...

Jolan Bollen bijt de spits af 

In Sint-Pieters-Woluwe

Jolan, we zullen je dus regelmatig 
in Kontakt tegen het lijf lopen.  
We willen maar wat graag weten 
wie je bent. 

Ik ben schrijver, fotograaf, schilder, 
maar ook ambtenaar. Vanwege dat 
laatste voel ik me verplicht deze woor-
den, die me veel te professioneel in de 
oren klinken, in de mond te nemen. 
Liefst zou ik werkwoorden gebruiken, 
zeggen dat ik schrijf, dat ik fotografeer, 
dat ik schilder en dat ik dat allemaal 
met hart en ziel doe. Maar ‘ambtenaar’ 
is helaas geen werkwoord. Dit is niet 
bedoeld als mop, maar nu ik 
het zo eens herlees, lijkt het 
me toch een pijnlijk toeval. 
Wat ik wil zeggen is dat ik 
niet ambtenaar, net zomin 
als u, of hij, of zij ambte-

naart. Ambtenaar, dat ben je. Dat doe 
je niet. Laten we het anders formuleren: 
ik ben een ambtenaar die schrijft, die 
fotografeert en die schildert. Maar ook 
dit klinkt niet bevredigend. Ik zou nu 
niet beslist durven zeggen dat ik mezelf 
identificeer als een ambtenaar. Of toch 
nu nog niet. Misschien is dat iets dat 
groeit, over de jaren heen, sluipend, on-
opgemerkt, als sproeten op een bruine 
huid of schimmel achter de koelkast. 
Wie weet ben ik er plots een, na tien of 
twintig jaar: een ambtenaar. Zonder dat 
ik me van deze stille gedaantewissel be-
wust was. Tot dan zullen we het moeten 
stellen met de volgende beschrijving: 
ik schrijf,  fotografeer, schilder en voer 
de taken uit waarvan een ambtenaar 
 geacht wordt ze uit te voeren. 

Wist je al vroeg wat je wilde worden?

Op een kerstfeest, vele jaren geleden, 
toen mijn vingers nog klein waren en ik 
de dingen nog zei met een pijnlijke eer-
lijkheid zoals enkel kinderen dat kun-
nen, vroeg mijn grootvader aan al zijn 
kleinkinderen wat ze later wilde wor-
den. Er zaten, zoals te verwachten viel, 

dokters tussen, astronauten, solda-
ten, wereldverbeteraars en zelfs één 

Olympisch kampioene (in de paard-
rijdsport). Op mijn beurt antwoordde ik: 
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wel, opa, ik wil later werkloos worden. 
Of dit nu een synoniem is voor schrij-
ver, dat weet ik niet, maar ik weet 

wel dat ik het tot op 
heden nog niet ben ge-
worden. 

En wanneer je dan toch  
een beroep moest kiezen, stond 

'schrijver worden' toen bovenaan  
je wensenlijstje?

Ik ben niet altijd schrijver willen wor-
den. Een jaar of vijf geleden heb ik 
ontdekt dat ik dit schrijven een aange-
name manier vond om mijn gedachten 
te ontwarren, van alle frutsels en frat-
sels iets verstaanbaar te maken en om 
zo ideeën op papier te kunnen zetten. 
Ik ben er dus erg laat aan begonnen. 
Maar gelukkig heb je als schrijver geen 
jong lichaam nodig, stevige buikspie-
ren of strakke billen. Gelukkig scherpt 
een rijpe geest de pen en heb ik nog 
vele jaren het plezier van het schrijven 
om naar uit te kijken. 

Wie of wat inspireert je?  
Wie zou je graag ontmoeten?

Als kind las ik niet veel. Ik zat graag stil 
en observeerde de mensen rondom 
mij. Mijn ouders, mijn broers, neven, 
nichten, buren. Ik ge-
loof dat de mensen 
die mij in mijn jonge 
jaren hebben om-
ringd, de voornaam-
ste bronnen van inspiratie zijn geweest. 
Later, toen ik mijn eerste boeken begon 
te lezen, was ik verzot op Kruistocht in 
Spijkerbroek van Thea Beckman. Maar 
buiten Beckman en wat Roald Dahl als 
tussendoortje, las ik bitter weinig. Het 
was pas in mijn studentenjaren dat ik 
een Camus, een Kafka en een Bauman 
leerde kennen. Als je me vraagt wie ik 
graag zou willen ontmoeten, dan zul-
len we voor grafzerken komen te staan. 
De auteurs die mij het meest inspireer-
den hebben (helaas) het leven al ge-
laten. Indien alles mogelijk was en we 
de doden terug tot leven zouden kun-
nen wekken, al is het maar voor even, 
dan zou ik (met trillende benen) de 

grote russen willen ontmoeten: Tolstoj, 
 Gogol, Poesjkin en Tsjechov.

Wat vind je zo leuk aan schrijven en 
ervaar je ook minder mooie kantjes?

Dit is een goede vraag. Ik weet het zelf 
ook niet. Ik geloof niet dat ik met een 
oprecht hart kan zeggen dat ik het leuk 
vind, maar aan de andere kant zou ik er 
ook niet zonder kunnen. Voor iemand 
die van nature veel nadenkt, piekert, 
kan het schrijven soms als een kwelling 
aanvoelen. Je zit erg veel alleen en de 
zolderkamer van de geest kan al snel 
beginnen te knellen. De oefening van 
het schrijven zelf is voor mij dus niet al-
tijd een aangename ervaring, maar de 
vreugde zit er in om verhalen te kun-
nen vertellen. Het afwerken van een 
goed verteld verhaal voelt als een uit-
ademing na een lange wandeltocht. 

Waar ben je trots op? 

Ik schreef een eerste roman. Ik deed er 
beschamend lang over om een al even 
beschamend aantal woorden bijeen 
te garen. Drie weken spendeerde ik in 
IJsland om het boek voor eens en voor 
altijd af te werken, op een oude boer-
derij van een Duitse vriendin die ik daar 
leerde kennen in een dorpje waarvan 
zij nog de enige inwoner was. Bij mijn 

terugkomst in Brus-
sel werd er diezelfde 
avond nog inge-
broken. Mijn laptop, 
met daarop mijn af-
gewerkte, maar niet 

in de cloud opgeslagen manuscript, 
werd gestolen. Een mooie twee jaar 
aan werk in één nacht verdwenen. Een 
pakje sigaretten en vier koffies later 
kroop ik achter mijn (reserve)computer 
en begon ik opnieuw aan het boek. Het 
kostte me een jaar om het opnieuw te 
schrijven. Toen ik het eindresultaat las, 
was ik er niet tevreden over, integen-
deel, het manuscript was niet voor 
leven vatbaar. Maar ik ben fier 
op het geleverde werk. Het 
was een uitstekende oefening, 
voor mij als schrijver maar ook 
voor mij als mens. En in zekere zin 
heeft de dief, die mijn laptop op de 

nacht van 3 op 4 december van de sa-
lontafel nam, mij een dienst bewezen. 

Wat zijn je ambities?

Ik zou dit jaar mijn eerste kortverhalen-
bundel willen afwerken en, indien mo-
gelijk, publiceren. 

Als je een dag alles kon doen wat je 
wilde, wat zou je dan doen?

Eerst vrijen, dan buiten in de warme 
avondzon op een bankje gaan zitten om 
lekker te roddelen en de wereld lang-
zaam aan me voorbij te laten glijden. 

Wat is het mooiste moment dat je 
hebt meegemaakt?

Eerst vrijen, dan buiten in de warme 
avondzon op een bankje gaan zitten om 
lekker te roddelen en de wereld lang-
zaam aan me voorbij te laten glijden.

Wat is jouw tip aan anderen?

Eerst vrijen, dan buiten in de warme 
avondzon op een bankje gaan zitten om 
lekker te roddelen en de wereld lang-
zaam aan me voorbij te laten glijden. 
En een tip voor schrijvers: bewaar je 
werk altijd in de cloud!

En een tip voor schrijvers:  
bewaar je werk altijd 
veilig in de cloud!
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In SPW  partners

Gemeentelijke academie voor muziek, woord en dans
Voor het laurea-
tenconcert is het te 
lang stil geweest. Het 

concert dat in maart 2020 geannuleerd 
werd, konden we niet laten liggen. 
Het concert heeft een zeer indrukwek-
kend stukje orgel op het programma 
staan en zal daarom dus in een kerk 
plaatsvinden. De academie is nog volop 
bezig met de voorbereidingen en we 

kijken ernaar uit om u welkom te heten 
op donderdag 31 maart 2022 om 
19u30 in de Vogelzang kerk. Kom luis-
teren naar orkestmuziek, gebracht door 
leerlingen en leerkrachten. 
Omwille van de covid-situatie is het 
mogelijk dat er nog specifieke maatre-
gelen zullen zijn voor dit concert (zoals 
verplichte reservatie, mondmasker,  be-
perkt aantal mensen in publiek enz…). 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit 
met de tuinwijken een (zowel nationaal 
als internationaal) uniek patrimonium 
dat voornamelijk dateert van het in-
terbellum, maar ook voor- en uitlopers 
kent. De originaliteit en de kwaliteit 
van dit architecturaal concept van een 
arbeiderswijk, al dan niet gelinkt aan 
een coöperatieve maatschappij, had tot 
doel kwalitatieve arbeiderswoningen te 
creëren met een duidelijk sociaal-econo-
mische doelstelling en filosofie.

• academisch/architectuur: 
expo + colloquium, lokale 
lezingen 

• rondleidingen: ‘ontdekkings-
wandelingen’ visit + tal van 
gidsenverenigingen + autotour

• themaweekends: ateliers, volksspelen, 

100 jaar tuinwijken!

filmvertoningen, animatie
• erfgoed: erfgoedcafés en inzamelacties (?)
• artistiek: co-creatie / sociaal-artistieke 

projecten, lokale expo, pilar blog

Het themajaar wordt eind maart ingezet 
bij CIVA, het architectuurmuseum in 
Elsene, met een meerdaags colloquium 
waar zal worden gereflecteerd rond de 
tuinwijken door verschillende (inter)
nationale sprekers uit verschillende 
vakgebieden. Het colloquium heeft een 
tweeledig doel: het project van de coö-
peratieve tuinwijk historisch contextuali-
seren en de huidige situatie ervan onder-
zoeken. Gekoppeld aan het colloquium 
is er ook een kleine tentoonstelling over 
de tuinwijken Le Logis en Floréal.

Tal van gidsenverenigingen bieden 
tijdens deze feestperiode rondleidingen 

aan in verschillende tuinwijken. Iedere 
tuinwijk wordt zo in de kijker gezet. 
Voor de echte avonturiers werden 
er, ‘ontdekkingsbezoeken’, bedacht: 

tijdens deze toffe rondleidingen fiets 
je van tuinwijk tot tuinwijk in een be-

paald stadsgedeelte. Zo ontdek je heel 
wat nieuwe (architecturale) pareltjes 
en merk je direct hoe uniek iedere wijk 

Info: 02 773 18 56, gma-secretariaat@woluwe1150.be
Website: www.academiewoluwe1150.be
facebook: www.facebook.com/GAMWDSPW
instagram: @academiespw 

Jozef Remeysen
is overleden, hij werd 99 jaar.

Jarenlang was hij in GC Kontakt dé 
contactpersoon voor ‘de boek-
binders’. Elke dinsdag leidde hij 
deze activiteit in goede banen en 
leerde anderen de knepen van 
het vak. Dankjewel Jozef, voor 
je toewijding en deskundige 
 begeleiding.

K&C bestuurslid

Alain Vermeylen
Overleed op 27 januari 2022.
We wensen zijn echtgenote  
en kinderen veel sterkte.

Naar aanleiding van 100 jaar tuin-
wijken in het Brussels Hoofdste-

delijk gewest zetten VisitBrussels, 
VGC, Urban.Brussels, CIVA, BGHM 

en 16 gemeenten samen met tal 
van lokale en regionale partners 

dit unieke Brusselse patrimo-
nium in de kijker. De tuinwijken 

zijn uniek dankzij hun groene 
karakter, hun cultuurhistorische, 
architecturale, stedenbouwkun-

dige en sociologische waarde. Ze 
worden vanuit deze verschillende 
oogpunten  belicht doorheen heel 

wat activiteiten in mei 2022.

DONDERDAG

31/3
Hou zeker onze website in het oog! 

Van maart tot mei
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Welzijn

Programma van  
Ldc ‘t Koetshuis
Info en inschrijven:   
info@zonienzorg.be of 0471 79 19 77
De activiteiten gaan door in  
Orbanlaan 54

Maaltijden
ELKE MAANDAG EN VRIJDAG 

Een heerlijk 3-gangenmenu in goed 
gezelschap.

Tijdstip: 12.30 u
Prijs: € 7; € 6 omnio
Vervoer mogelijk

Zoete namiddag

23/3 en 27/4 WOENSDAG

Gezellig samen genieten van  
een zoete zonde.

Inschrijven verplicht
Tijdstip: 14 u
Prijs: € 5 (koffie inbegrepen)

Voetverzorging

21/3 en 25/4 MAANDAG
Tijdstip: op afspraak
Prijs: € 24
Vervoer mogelijk

Digicafé
Heb je vragen over jouw smartphone of 
tablet? De meest voorkomende hande-
lingen worden uitgelegd door de hulp 
van een vrijwilliger.

23/3 en 27/4 WOENSDAG
Tijdstip: 15 tot 17 u (op afspraak)
Prijs: gratis
Vervoer mogelijk

Wolcafé
ELKE VRIJDAG
Tijdstip: 14 tot 17 u

Prijs: gratis

is. Wie liever alleen op stap gaat, vind ook 
zeker zijn gading. Verschillende gemeentes 
bieden namelijk digitale tours aan.
Het hoogtepunt van de festiviteiten 
vindt plaats in de maand mei. Vier week-
ends lang worden de tuinwijken in de 
kijker gezet. Beginnen doen we op 7 en 
8 mei in het Noord-Oosten van Brussel, 
waarna we in tegenwijzerzin langs het 
Noord-Westen passeren op 14 en 15 mei, 
het Zuid-Westen op 21 en 22 mei en ver-
volgens eindigen in het Zuid-Oosten van 
Brussel op 28 en 29 mei. Klinkt dat nog 
wat verwarrend? Geen nood, via agenda.
brussels zal je binnenkort een overzicht 
kunnen bekijken van alle feestweekends 
en hun exacte locaties. Bereid je al maar 
voor op heel wat toffe ateliers voor jong 
én oud, volksspelen, animatie, filmverto-
ningen, feestjes...

Woon je zelf in een tuinwijk of ken je 
iemand die er gewoond heeft? De erf-
goedbank organiseert in samenwerking 
met verschillende gemeentes erfgoedca-
fés waarbij je oude foto’s of documenten 
over de tuinwijken kan binnenbrengen. 
Ook jouw verhaal over het leven in 
de tuinwijk is er zeker welkom. Enkele 
gemeentes zullen dit specifiek aspect 
zelfs extra belichten in pop-up tentoon-
stellingen.  

Ten slotte zullen ook cultuurliefhebbers 
zeker aan hun trekken komen: niet alleen 
zijn de tuinwijken sowieso al een plezier 
voor het oog, er zijn ook verschillende 
sociaal-artistieke trajecten aan de gang 
in het kader van 100 jaar tuinwijken. 

In Sint-Pieters-Woluwe zijn er 2 echte 
tuinwijken uit de jaren 1920.  Zwarte 
Dennen en een stukje Kapelleveld. 
Daarnaast is er een tuinwijk uit de 
jaren ‘50: Mooi-Bos. 
Hoe wij de tuinwijken vieren?  
Met een Jazz-Parcours, een kun-
stenaar in de wijken Mooi-Bos en 
Zwarte dennen, een expo en een 
erfgoedcafé. Alle informatie vind 
je binnenkort op de websites van 
Visit.Brussels, GC Kontakt en in ons 
volgende nummer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke vrijdag vanaf 14u00 

In Ldc ’t Koetshuis 

0471 79 19 77 
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Agenda van de verenigingen

KWB Kelle-MooiBos 

Info en inschrijven:   
kwb.kelle@gmail.com of 0478/376767 
(Johny Van Der Bracht)
Prijs: Rummikup- en kaartavonden: 
gratis; bowling: € 3/spel

Kaartavond

DONDERDAG

17/3, 31/3, 28/4

Tijdstip: 19.30 u
Plaats: lokaal achter de kerk van  Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25

Rummikub

DONDERDAG

10/3, 21/4

Tijdstip: 19.30 u
Plaats: lokaal achter de kerk van  Stokkel, 
Vandermaelenstraat 25

Bowling 

WOENSDAG

9/3, 23/3, 20/4

Tijdstip: 20 u
Plaats: Sportcentrum te Zaventem,  
Steenokkerzeelstraat

Ledenfeest

12/3 ZATERDAG

Uitstap (met de auto) 

30/4 ZATERDAG

Wijnroute 

Info & inschrijven:  
Johny Van Der Bracht – 0478 37 67 67,   
wijnroute@telenet.be; of via onze 
Facebookpagina 
Plaats: GC Kontakt

Proeverij van Slovaakse wijnen

18/3 VRIJDAG 

Patrik Van Den Bossche uit Merchtem, 
specialist in het Slovaakse wijngebeu-
ren, stelt ons zeer lekkere wijnen voor 
uit een door ons eerder onbekend 
wijnland.

Prijs: € 20/leden, € 25/niet-leden.
Tijdstip: 20 u

Proeverij van Loirewijnen

22/4 VRIJDAG 

Luc Maes laat ons genieten van 5 wijn-
domeinen uit de Loirestreek: Saumur, 
Pouilly fumé, Sancerre, Chenonceaux 
en Saint Nicolas de Bourgueil. 

Prijs: € 20/leden, € 25/niet-leden.
Tijdstip: 20 u 

Davidsfonds SPW 

Info en inschrijven:  
Irène Arquin 0476 75 65 16,  
davidsfonds.spw@live.be  
Website: www.sint-pieters-woluwe.
davidsfonds.be  
Blog: www.bloggen.be/dfspw   

Beethoven, de grote geweldenaar

Lezing door Jos Meersmans

15/3 DINSDAG

Op 16 december 2020 was het 250 
jaar geleden dat Beethoven geboren 
werd. Wereldwijd werd met veel luister 
de verjaardag herdacht van een man 
wiens muziek in ons collectief geheu-
gen gegrift staat. 

Prijs: € 6/leden - € 10/niet-leden  
(1 drankje inbegrepen)
Tijdstip: 19 u 
Plaats: GC Kontakt

Concert Bach Johannespassie

BachWerk o.l.v. Joris Verschueren

2/4 ZATERDAG  

BachWerk is een Brussels koor en 
orkest dat klassieke muziek in België en 
daarbuiten brengt.
De Johannes-Passion (BWV 245) van 
Johann Sebastian Bach is een orato-
rium over het lijden en sterven van 
Jezus naar het Evangelie volgens 
Johannes. 

Inschrijven: uitsluitend bij BachWerk - 
 Georg von Harrach - georgvh@gmail.com 
Prijs: € 20/ € 10 (-18 jaar) 
Tijdstip: 20 u 
Plaats: Sint-Marcuskerk, Defrélaan 76, 
1180 Ukkel

Het planetarium van de Konink-
lijke Sterrenwacht van België

19/4 DINSDAG

Het Planetarium is de plek waar je alles 
te weten komt over sterrenkunde en 
ruimtevaart. In de grote koepelzaal kijk 
je met verwondering naar de prach-
tige beelden van het heelal en de 
mooie nachtelijke sterrenhemel.

Prijs: € 6/leden - € 10/niet-leden
Tijdstip: 14.30 u
Plaats: Boechoutlaan 10, 1020 Brussel
Gids: Anne-Lize Kochuyt

Femma Sint-Pieter

Info & inschrijven: Godelieve 
Schoonejans-Degreef, 02 770 31 18, 
godelieve.degreef@skynet.be
Website: www.femma.be/nl/groep/
sint-pieters-woluwe
Tijdstip: 19 u
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18, 1150 SPW

Brand en brandpreventie en  
het belang van de rookmelders

29/3 DINSDAG 

Lesgever: Frank Samsom

Interactieve vorming

Mini-Lourdesbedevaartbedevaart

18/4 MAANDAG

Organisatie: Lourdeswerking Woluwe



11

Het belang van een goede 
 nachtrust

21/4 DONDERDAG

Spreker: Sandra Pirrera     

 
Okra  

Info & inschrijven:  
Jacqueline Taelman 02/770 78 99,  
Godelieve Schoonejans-Degreef,  
02 770 31 18 of 0477 55 99 94,  
godelieve.degreef@skynet.be 
Tijdstip: 14 u 
Plaats: Lokaal Sint-Pieterke,  
Kleine Kerkstraat 18, 1150 SPW

Fijn stof en zijn impact op  
de  gezondheid

23/3 WOENSDAG

Spreker: Marc GOETHALS - cardioloog

Paasfeest: ‘Over bidden, bijgeloof 
en het bovennatuurlijke’

20/4 WOENSDAG   

Spreker: Stefaan Blancke - U-Gent

Stokkelse petanqueclub

Elke WOENSDAG

(In de winter kaarten we)

Prijs: € 20/jaar
Tijdstip: 14 tot 17 u 
Plaats: tuin van de pastorie van 
 Stokkel, Vandermaelenstraat 25,  
1150 SPW.

Wolu-Wandelclub

Je wandelt graag in de frisse natuur, 
houdt van gezelligheid en een babbel-
tje onderweg, je wil af en toe iets bijle-
ren over natuur en cultuur? Welkom bij 
Wolu-Wandelclub. Onze wandelingen 
duren +/- 2u. Kom gerust eens gratis 
proefwandelen (niet verzekerd). 

Info: Bertje De Keyzer, 02 735 76 97, 
bertje.dekeyzer@gmail.com
Prijs: € 7 lidgeld = verzekering voor 
het lopende wandeljaar (1/09-31/08) 
Tijdstip: 1ste en 3de zondag van de 
maand (in juli en augustus afwijkend/
daguitstappen)
Afspraakplaats: Trammuseum, hoek 
Tervurenlaan/Leybeekstraat (tenzij 
anders vermeld)

Leeskring Het Ezelsoor

Maandelijks op WOENSDAG

Info & inschrijven: Bibliotheek De 
Lettertuin, 02 773 18 80, bibdeletter-
tuin@gamil.com
Prijs: € 3/keer; een knabbeltje hoort er 
gratis bij. Een drankje is ter plaatse te 
betalen.
Tijdstip: 20 tot 22 u
Plaats: Bibliotheek De Lettertuin, 
Grote Prijzenlaan 63, 1150 SPW
Website: bibdelettertuin@gmail.com
 
30/3: De wereld en wandel van 
 Michael K./J.M. COETZEE    

27/4: De tuinen van Buitenzorg/ 
Jan BROKKEN        

            
Kunst en Cultuur in SPW

Info en tickets: bel Arlette op  
02 773 05 92 of  
kunst.cultuur@woluwe1150.be
Website:  
http://kunstencultuur.woluwe1150.be 
Plaats: W:Halll,  
Charles Thielemanslaan 93  
(bij het gemeentehuis)

THE BIG DROP-OUT

Hof van Eede

14/3 MAANDAG 

Wat als je er nu eens gewoon mee 
zou stoppen? Je werk, het geregelde 

leven, datgene waar je goed in bent, 
datgene wat jou bepaalt. Je moet je 
leven veranderen, fluistert iets jou in. 
En je luistert, deze keer wel, omdat je, 
als in een visioen, ziet wie je had moe-
ten zijn. Dus stop je. Je laat alles vallen, 
jezelf incluis, in dat zwarte gat.

Prijs: € 15/€ 10 voor -26 jaar of  
lerarenkaart 
Tijdstip: 20.15 u

Laïs zingt kleinkunst

21/3 MAANDAG

Met deze tour wil Laïs hun eigen, 
hoogstpersoonlijke lievelingsliedjes 
delen met het publiek. 

Prijs: € 20
Tijdstip: 20.15 u
Plaats: Sint-Pieterskerk

RIGOLETTO

Deschonecompagnie en Comp. Marius

28/3 MAANDAG

Rigoletto, een opera- en toneelbewer-
king van Victor Hugo’s Le roi s’amuse 
en Verdi’s daarop gebaseerde opera 
Rigoletto, is een voorstelling over 
de strijd tegen cynisme. 
DESCHONECOMPANIE brengt 
een mengvorm tussen toneel 
en opera.

Prijs: € 15; € 10 /-26 jaar  
of lerarenkaart
Tijdstip: 20.15 u



                                                                 
                                                                

    
Het  prikbord

Hier kan iedereen die van ver of van dichtbij iets met Sint-Pieters-Woluwe te maken heeft zijn of haar bericht(en) 
achterlaten. Korte aankondigingen, kattebelletjes, vragen... alle korte berichten kan je hier kwijt. Een mailtje naar 
kontakt@vgc.be met vermelding ‘prikbord’ en je aankondiging volstaat. Laat maar komen!•

colofon  De teksten voor het volgende nummer mei-juni dienen ten laatste op 25 maart op het redactieadres te zijn. 

Verantwoordelijke uitgever:  F. Crauwels,  Orbanlaan 54, 1150 Brussel • Adres Gemeenschapscentrum Kontakt: Orbanlaan 54 te Sint-Pieters-Woluwe, tel 02 762 37 74, kontakt@vgc.be, 
gckontakt.be, facebook.com/GcKontakt • Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 tot 15.00 uur. • Inschrijven voor cursussen kan online 
via tickets.vgc/kontakt, ter plaatse, via e-mail of telefonisch. Zaalverhuur en doorgeven adressen: kontakt@vgc.be of griet.vandenhoute@vgc.be,  ter plaatse, via e-mail of telefonisch . 
Redactie van dit nummer: Hilde Mees • Adressotheek: Griet Van den Houte • Lay out: adbgraphics •  Agenda: Hilde Mees • Aan huis bezorging: Annemie Deveen-Hauwaert, Thomas van Rijn. •  
In de periode jan-feb ontvingen we leesgeld van Albert Schots, De Vocht-Leveugle, Van Elsen-Merenz, Wulf Bodenstein - Nicole Vindevogel-Dahl, Agnes Joly. 

Vzw Gemeenschapscentrum Kontakt  
Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe 

Tel 02 762 37 74  • kontakt@vgc.be 
www.gckontakt.be • facebook.com/GcKontakt

instagram.com/gc_kontakt
Rekeningnummer: BE74 4393 1234 1107

Een maandblad 
kost veel geld, 

zowel qua druk als qua verzending. 
Daarom kan je ons helpen door ons 
financieel te steunen. Leesgeld betalen is 
vrij en er is geen vast bedrag bepaald.  
De voltallige Kontakt-ploeg is je alvast 
zeer dankbaar! Rekeningnummer:  
BE74 4393 1234 1107

Leesgeld

CHIRO STOKKEL  
is de jeugdbeweging waar zowel klein 
als groot zich elke zondag - behalve 
de laatste van de maand – keihard kan 
komen amuseren.  
Wil je weten wanneer het chiro is?  
Neem een kijkje op de kalender op  
onze website www.chirostokkel.be. 

We hebben vier afdelingen: Speelclub 
(2013-2015), Rakwi (2010-2012), Tito 
(2008-2009) en Kaspi (2003-2007). 
Om 14 u verzamelen alle leden en starten 
we met een formatie. Daarna beleeft 
iedere afdeling zijn eigen avonturen. 
De Speelclub en Rakwi hebben chiro tot 
18 u en Tito en Kaspi tot 19 u.  
Ook Frans- en anderstalige kinderen 
zijn welkom, maar er wordt wel altijd 
 Nederlands gesproken.
  
Tijdens de Chirozondag kan je een vier-
uurtje kopen. (koek, flesje water: € 0,50, 
frisdrank: € 1) Meer geld meenemen is 
niet nodig en ook kostbare voorwerpen 
zijn overbodig in de Chiro. 

Elke zomer gaan we van 11 tot 21 juli 
op Chirokamp. We beleven 10 dagen 
lang ontzettend veel plezier en dat zorgt 
voor de mooiste herinneringen ooit!  
Op zondag 20 maart organiseren we 
onze “Lenteontbijtmanden”-verkoop, 
check zeker onze socials 
voor meer informatie!  

Jullie kunnen onze avonturen volgen op 
Facebook (Chiro Stokkel) en Instagram (@
chirostokkel). Indien jullie nog meer  vragen 
hebben kunnen jullie ons bereiken via info@
chirostokkel.be. 

Iedereen is welkom!  
Groetjes en tot binnenkort!

Chiro Stokkel 


